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BTMA-SEIP - প্রশিক্ষণ পশিচালনা শনর্দেশিকা 

সূচনা: 

টেক্সোইল শিল্প বর্তমানে বাাংলানেনির জার্ীয় আনয়র প্রধাে উৎস ও টেনির অর্ তেীশর্র প্রধাে চাশলকা িক্তি ৷ এ খার্  সকল চযানলঞ্জ 

টমাকানবলা কনর দ্ররু্ সামনে এশিনয় চলনে। বর্তমানে সবনচনয় বড় চযানলঞ্জ হল েক্ষ জেিক্তির মারাত্মক সাংকে। সরকার এ সাংকে 

টমাকানবলায় টেক্সোইল খানর্ েক্ষ জেিক্তি তর্শরর লনক্ষয এশিয়াে টেনেলপনমন্ট বযাাংক এর সহন ািীর্ায় “স্কীলস ফর এমপ্লয়নমন্ট 

ইেনেষ্টনমন্ট টপ্রাগ্রাম” োনম েক্ষর্া বৃক্তি প্রকল্প হানর্ শেনয়নে। প্রকনল্পর অধীনে ৩ বেনর বাাংলানেি টেক্সোইল শমলস এনসাশসনয়িনের 

সেসয শমলসমূনহর েবাির্ ও কম তরর্ ৩০,৯৬০ জে কমীনক শবশেন্ন টেে/নকানস ত প্রশিক্ষে প্রোে করা হনব। এক কর্ায় বস্ত্রখানর্ বর্তমানে 

শেনয়াক্তজর্ জেিক্তির েক্ষর্া বৃক্তি এবাং েরু্ে কনর েক্ষ জেিক্তি তর্রী করাই এ প্রকনল্পর মূল লক্ষয। প্রকনল্পর প্রধাে প্রশিক্ষেনকদ্র ন শেোর। 

র্নব বর্তমানে শবশেন্ন শমনল প্রশিক্ষণ চলনে। এ শমলগুনলা শেোনরর-ই প্রশিক্ষে উপনকদ্র ন শহসানব শবনবশচর্ হনব। টেে/নকাস ত সমূনহর মনধয 

রনয়নে ১ মাসবযাপী ৮০ (১৬ ঘণ্টা র্াক্তিক ও ৬৪ ঘণ্টা বযবহাশরক ) ঘণ্টার ফান্ডানমণ্টাল টবশসক টকাস ত এবাং ২ মাসবযাপী ১৬০ (৩২ ঘণ্টা 

র্াক্তিক ও ১২৮ ঘণ্টা বযবহাশরক) ঘণ্টার ইণ্টারনমশেনয়ে/আপশস্কশলাং টকাস ত। 

প্রশিক্ষর্ণি উপকাশিতা:  

• প্রকনল্পর অধীনে পশরচাশলর্ প্রশিক্ষণ টর্নক শমল মাশলক ও শমনল প্রশিক্ষণ পশরচালোর সানর্ জশড়র্ শমনলর কমকরর তর্ািে শবশেন্ন 

সুশবধা লাে করনব। 

• প্রকনল্পর অনর্ ত শেনজর জেবল প্রশিক্ষণ শেনয় টেয়া। 

• শমল মাশলক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত েক্ষ জেিক্তি লাে করনব। 

• শমল মাশলক শমনল পশরচাশলর্ প্রশিক্ষণ টকনদ্র নর োড়া ও ইউটেশলটে শবল বাবে ১ মাস বযাশপ টকানস তর ১ টে বযানচর শবপরীনর্ (৩০ 

জে প্রশিক্ষণার্ী শবনবচোয়) ১ মানস েিে ২০,৯৩১/- োকা পানবে এবাং প্রশিক্ষণার্ীরা বৃশি বাবে আরও ৯০,০০০/-  (প্রশিক্ষণার্ী 

প্রশর্ ৩,০০০/- ) োকা পানব।  

• টকাস ত টমটেশরয়াল বাবে টবশসক টকানস তর জেয প্রশিক্ষণার্ী প্রশর্ সনব তাচ্চ ১৭৬ োকা এবাং ইন্টারনমশেনয়ে টকানস তর জেয 

প্রশিক্ষণার্ী প্রশর্ সনব তাচ্চ ৪২১ োকা প তন্ত প্রশিক্ষণ প্রশর্ষ্ঠাে বযয় করনর্ পারনব  া প্রকল্প হনর্ বহে করা হনব। 

• শমনলর শেজস্ব সুসাংিটির্ প্রশিক্ষণ িাখা িনড় উিনব এবাং েক্ষ প্রশিক্ষক তর্রী হনব। 

• শমল উন্নর্ প্রশিক্ষণ ও ক্লাস টমটেশরয়াল লাে করনব এবাং আধুশেক প্রশিক্ষণ টেকশেনকর সানর্ পশরশচশর্ লাে করনব। 

• টফাকাল পাস তে, প্রশিক্ষক, সহকারী প্রশিক্ষক ও পশরক্ষক শহনসনব শমনলর কমকর্তািে শেধ তাশরর্ হানর সম্মােী পানবে। 

 

প্রশিক্ষন উপর্কন্দ্র হওয়াি িতোবলী:  

ক)  শমনল প্রশিক্ষনণর জেয প তাপ্ত আনলা, বার্াস ও প্রনয়াজেীয় ইকুইপনমণ্ট সম্পন্ন টেেী কক্ষ র্াকনব। টেেী কনক্ষ িি টেয়াল 

পশরনবটষ্টর্, শসশলাং ফযাে সম্পন্ন এবাং টেণীকনক্ষর শেকনে পুরুষ ও মশহলানের জেয পরৃ্ক েয়নলনের বযবস্থা র্াকনর্ হনব। 

খ)  ৩০ জনের বযানচ শমনল কানজর বাস্তব অশেজ্ঞর্া ও শিক্ষাির্ ট ািযর্া সম্পন্ন ৩ জে প্রশিক্ষক র্াকনর্ হনব। 

ি)  শবনিষর্ঃ মশহলানের উপশস্থশর্র জেয সুশবধাজেক কনর েমেীয়োনব ক্লানসর সময় শেধ তারণ করনর্ হনব। 

ঘ)  প তাপ্ত টেশোং টমটেশরয়াল ও লক্তজশিকস সময় প্রশিক্ষণার্ীনের প্রোে করনর্  হনব। 

ঙ)  অেুনমাশের্ শসনলবাস ও টকাস ত টমটেশরয়াল বযবহার করনর্ হনব। 

চ)  প্রশিক্ষণ স্থনল প্রশিক্ষণার্ীনের জেয ফযাক্টরী শেরাপিা র্াকনর্ হনব। 

 

ফ াকাল পািসন: 

প্রশর্ো টেশোং টেেুয এর পক্ষ টর্নক একজে উি টেেযু এর জেয টফাকাল পারসে শহনসনব শবনবশচর্ হনবে। উি বযক্তির র্িাবধানে উি 

টেেুযনর্ টেশোং চলনব। শর্শে হনবে উি প্রশিক্ষণ উপনকনদ্র নর প্রধাে। শমল করৃ্ তক শমনলর প্রিাসশেক ও টপ্রাোকিে উেয় চযানেল কানজ 

লাশিনয় েক্ষোনব প্রশিক্ষে চালানর্ সক্ষম এমে মধযম প তানয়র একজে কম তকর্তানক টফাকাল পারসে মনোশের্ করনর্ হনব। প্রকনল্পর 

পক্ষ টর্নক র্ানক আেুষ্ঠাশেক শেনয়াি টেয়া হনব। টফাকাল পাস তেনক প্রকল্প অশফসনর সাংশলিষষ্ট কম তকর্তানক সহায়র্া করনর্ হনব,  ানর্ কনর 

প্রশর্টে বযানচর প্রশিক্ষে সাংক্রান্ত সকল কাচ সুষরিুোনব টিষ হয়। 
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প্রশিক্ষণ শুরুি প্রক্রিয়া:  

এই প্রকনল্পর আওর্ায় প্রশিক্ষণ প্রোেকারী প্রশর্ষ্ঠাে শহনসনব - 

ক) প্রশর্ষ্ঠাে টরক্তজনেিেঃ সাংশলিষষ্ট প্রশর্ষ্ঠানের সানর্ একটে চুক্তি স্বাক্ষশরর্ হনব। চুক্তি স্বাক্ষনরর সময় উি প্রশর্ষ্ঠানের টফাকাল পাস তে 

শেব তাশচর্ হনবে। পরবর্ীনর্ টফাকাল পাস তে শেধ তাশরর্ ফরনম প্রশর্ষ্ঠাে সাংক্রান্ত র্র্যাশে,  টফাকাল পাস তনের টপ্রাফাইল ও টেো 

এশি অপানরেনরর টপ্রাফাইল প্রকল্প অশফসনক ইনমইনল সরবরাহ করনবে। উি টপ্রাফাইল টর্নক প্রকল্প অশফস প্রশর্ষ্ঠানের 

টপ্রাফাইল প্রকনল্পর ওনয়ব টপােতানর অন্তেূতি কনর টফাকাল পাস তে ও টেো এশি অপানরেরনক র্ানের লিইে ইউজার টেম ও 

পাসওয় তাে পাটিনয় শেনবে। শেজস্ব টপ্রাফাইনল লি-ইে পূব তক টফাকাল পাস তে ও টেো এশি অপানরের পরবর্ীনর্ টেশোং সাংক্রান্ত 

কা তক্রম পশরচালো করনবে। এ সাংক্রান্ত একটে প্রশিক্ষে টফাকাল পাস তে ও টেো এশি অপানরেরনক প্রোে করা হনব। 

খ) প্রশর্ষ্ঠানের জেয আলাো বযাাংক একাউন্ট তর্রীঃ প্রশর্ষ্ঠানের মযানেক্তজাং শেনরক্টর বা র্ার শেব তাশচর্ প্রশর্শেশধর মাধযনম 

পশরচালণন ািয একটে বযাাংক একাউন্ট তর্রী করনবে। প্রশর্ষ্ঠানের প্রাপয সকল আশর্ তক টলেনেে, টফাকাল পাস তে, প্রশিক্ষক, 

টেো এশি অপানরের এবাং অেযন্তরীে পরীক্ষনকর টপনমন্ট এই একাউনন্টর মাধযনম প্রোে করা হনব। 

ি) আইশপ কযানমরা স্থাপেঃ েুরবর্ী প্রশিক্ষণ টকদ্র ন সমূহ ট খানে শেয়শমর্  ার্ায়ার্ বযয় সানপক্ষ টস সকল প্রশিক্ষণ টকদ্র ন সমূনহ 

অে-লাইে মশেেশরাংনয়র জেয করৃ্ তপনক্ষর সানর্ আনলাচো সানপনক্ষ ফযাক্টরীনর্ শর্ওশর ক্লািরুনম আইশপ কযানমরা সাংন াজে 

করনর্ হনব। 

প্রশিক্ষণার্থী বাছাইঃ 

ক)  প্রশিক্ষণার্ীনেরনক কমপনক্ষ ১৫+ বনয়সী শকনিার - শকনিারী/  ুবক- ুবর্ী হনর্ হনব। 

খ)  কমপনক্ষ ৩০% প্রশিক্ষণার্ী হনব োরী। 

ি)  ফান্ডানমণ্টাল/নবশসক টকানস ত েযূের্ম শিক্ষাির্ ট ািযর্া ৫ম টেণী, ইন্টারশমশেনয়ে/আপ-শস্কশলাং টকানস ত েূযের্ম ৮ম টেণী এবাং 

কযাে ও মানচতন্ডাইক্তজাং টকানস ত েেূযর্ম এইচ, এস, শস, । 

ঘ)  বাোইনয়র সময়  বুক- ুবর্ী, কম েক্ষ, িাশররীক প্রশর্বন্ধী, সাংখযালঘু সম্প্রোয় ও েৃ-র্াক্তিক টিাষ্ঠীনক অগ্রাশধকার শবনবচো । 

প্রশিক্ষক বাছাইর্য়ি মানদণ্ড : 

ক) প্রশিক্ষণ টকাস ত টেনে প্রশিক্ষকনক েূযের্ম টেক্সোইনল শব,এস,শস ইক্তঞ্জশেয়াশরাং অর্বা টেক্সোইনল শেনপ্লামা ইক্তঞ্জশেয়ার হনর্ হনব। 

খ) উপরন্ত র্া াঁর ফযাক্টরীনর্ কানজর েূেযর্ম ৩ বেনরর বাস্তব অশেজ্ঞর্া র্াকনর্ হনব। 

ি) মািার ক্রাফ্টসমযাে/নফারমযােনের শিক্ষাির্ ট ািযর্া শির্লন ািয। র্নব র্া াঁনের ফযাক্টরীনর্ কানজর ১০ বেনরর বাস্তব 

অশেজ্ঞর্া র্াকনর্ হনব। 

ঘ) প্রশিক্ষক বাোইনয়র টক্ষনে প্রনয়াজেীয় ট ািযর্া র্াকা সানপনক্ষ মশহলা (২৫%), েৃ-র্াক্তিক টিাষ্ঠী, সাংখযালঘু সম্প্রোয় ও 

সামাক্তজক সুশবধা বক্তির্নেরনক অগ্রাশধকার শেনর্ হনব। 

অনযানয: 

ক) প্রকল্প অশফস টর্নক প্রশর্টে বযাচ শুরুর পূনব ত ই-নমইনল অেুনমােে শেনর্ হনব।  

খ) প্রকল্প অশফনসর সানর্ আনলাচো সানপনক্ষ টফাকাল পাস তে বযাচ শুরুর কমপনক্ষ ১ শেে পূনব ত অবিযই টেশোং কযানলন্ডার 

অেলাইে টপােতানল আপনলাে করনবে এবাং উি টেশোং কযানলন্ডার বা ক্লাি রুটেনর ১ কশপ এনক্সল ফরমযানে প্রকল্প অশফনসর 

সাংশলিষষ্ট কম তকর্তানক ইনমইল করনবে। 

ি) প্রকনল্পর অেলাইে টপােতানল এেনরাল করার পূব ত প তন্ত টকাে ক্লাি শুরু করা  ানব ো। 

 

প্রশিক্ষক ফিক্রির্েিন পদ্ধশত: 

প্রশিক্ষক শেশেতষ্ট ফরম পূরণপূব তক টফাকাল পাস তনের শেকে জমা শেনবে। টফাকাল পাস তে উি ফরনমর র্র্য  াচাই পূব তক শেনজ অর্বা টেো 

এশি অপানরের দ্বারা উি টপ্রাফাইল টপােতানল আপনলাে করনবে। প্রকল্প অশফস উি টপ্রাফাইল  াচাই পূব তক উি প্রশিক্ষকনক শেশেতষ্ট 

টকানস তর জেয শেব তাচে করনবে। 
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ফকাস ে মযার্েশিয়ালস: 

প্রশিক্ষক শহনসনব শেব তাশচর্ বযক্তি প্রকল্প অশফস টর্নক সরবরাহকৃর্ টকাস ত কনন্টন্ট প্রকনল্পর ওনয়ব সাইে হনর্ সাংগ্রহ পূব তক ক্লাি টলকচার 

িীে প্রস্তুর্ করনবে। টকাস ত কনন্টন্ট মোনরিে টবােত উি টলকচার প্রনয়াজনে পশরমাজতে করনর্ পারনবে। টকাস ত কনন্টন্ট মোনরিে টবােত 

সাংশলিষষ্ট ফযাক্টরীর টজোনরল মযানেজার বা র্েুিত কম তকর্তার পরামনি ত টকাস ত কনন্টনন্ট পশরবর্তে আেনর্ পারনবে এবাং এনক্ষনে সাংশলিষষ্ট 

প্রশিক্ষক র্ার সাংশলিষষ্ট টলকচানরর পশরমাক্তজতর্ সাংস্করে শলশখর্ আকানর জমা শেনবে।  

শিক্ষার্থী ফিক্রির্েিন পদ্ধশত: 

টফাকাল পাস তে ১ টে বযাচ শুরুর উনেনিয প্রকল্প হনর্ শেধ তাশরর্ টরক্তজনেিে ফরম আগ্রহী প্রশিক্ষণার্ীনের মনধয শবর্রণ করনবে। আগ্রহী 

প্রশিক্ষণার্ীিণ পূরণকৃর্ টরক্তজনেিে ফরম ও এর সানর্ প্রনয়াজেীয় কািজপে টফাকাল পাস তনের শেকে জমা শেনবে। ৩০ টর্নক ৩৩ টে 

ফরম জমা হনল টফাকাল পাস তে প্রকল্প অশফসনক অবির্ করনবে এবাং প্রকল্প অশফস সাংশলিষষ্ট প্রশর্ষ্ঠানের সক্ষমর্া শবনবচো কনর টফাকাল 

পাস তনের সানর্ আলাপপূব তক টপােতানল প্রশর্ষ্ঠানের শবপরীনর্ বযাচ অেুনমােে প্রোে করনবে। টফাকাল পাস তে বা টেো এশি অপানরের উি 

বযানচর শবপরীনর্ সাংগ্রহকৃর্ প্রশিক্ষণার্ীনের টেো প্রকল্প টপােতানল আপনলাে করনবে। এ সাংক্রান্ত কা তপ্রণালী টফাকাল পাস তে ও টেো 

এশি অপানরেরনক প্রশিক্ষনণর মাধযনম শবস্তাশরর্ জাোনো হনব।  

 

মূলযায়ণ পদ্ধশত: 

 একজে শিক্ষার্ী সফলোনব টকাস ত সম্পন্ন করনর্ হনল র্ানক শেননাি শবষনয় উিীণ ত হনর্ হনবঃ 

ক)  উপশিশতঃ টকাস ত চলাকালীে ক্লাি উপশস্থশর্ অবিযই ৮০% র্াকনর্ হনব। অেযর্ায় উি প্রশিক্ষণার্ী পরীক্ষায় অাংি গ্রহণ করনর্ 

পারনবে ো। শিক্ষার্ীনের হাক্তজরা িীে সাংরক্ষে করনর্ হনব। প্রশর্শেনের হাক্তজরা স্বাক্ষর র্াকনর্ হনব। এবাং হাক্তজরা খার্ায় 

প্রশর্শেে প্রশিক্ষক ও সহকারী প্রশিক্ষনকর স্বাক্ষর র্াকনর্ হনব।প্রশর্শেনের হাক্তজরা টেো ৪৮ ঘন্টার মনধয ওনয়ব টপােতানল 

আপনলাে করনর্ হনব। 

খ)  ক্লাি পাি ির্মন্সঃ প্রশিক্ষক শর্ওরী পানেত অন্তর্ েুটে ক্লাি টেষ্ট শেনবে এবাং মূলযায়ণ করনবে। 

ি)  ফকাস ে সমাশি পিীক্ষাঃ টকাস ত টিনষ প্রশিক্ষণার্ীনের চূড়ান্ত পরীক্ষা অেুটষ্ঠর্ হনব। উি পরীক্ষার সভাবাবয অেযন্তরীে পরীক্ষক 

শহনসনব সাংশলিষষ্ট ফযাক্টরীর টজোনরল মযানেজার বা উিতর্ে কম তকর্তা  র্াকনবে এবাং প্রকল্প অশফস টর্নক শেব তাশচর্ একজে 

বশহরাির্ পরীক্ষক র্াকনবে। উি পরীক্ষা টমৌশখক, বযবহাশরক, শলশখর্ ট  টকাে ফরমযানে হনর্ পানর। উনেখয ট , চুড়ান্ত 

মূলযানয়ের সময় একশেনে ১৫ জনের টবিী প্রশিক্ষণার্ীর মূলযায়ে করা  ানব ো। 

পিীক্ষা কশমটে: 

প্রশর্টে টকানস তর জেয স্থায়ী পরীক্ষক পযানেল হনর্ একজে বশহঃ-পশরক্ষক, সাংশলিষষ্ট টকাস ত টেচার, সাংশলিষষ্ট বা অেযনকাে টেক্সোইল ফযাক্টরীর 

প্রোকিে মযানেজার বা র্ার উপরস্থ পেবীর একজেনক অেযন্তরীণ-পশরক্ষক শহনসনব শেব তাচে কনর পরীক্ষা কশমটে িটির্ হনব। পশরক্ষক 

কশমটে প্রকল্প অশফস শেব তাচে করনব। পরীক্ষা কশমটে সাংশলিষষ্ট টকানস তর র্িীয়, বযবহাশরক ও টমৌশখক পরীক্ষা সম্পন্ন করনবে। 

স্থায়ী পরীক্ষক পযানেল হনর্ শেনয়ািপ্রাপ্ত বশহঃ-পরীক্ষক পরীক্ষার  শেনের কমপনক্ষ শর্ে শেে পূনব ত ১ টসে প্রশ্নপে তর্রী কনর প্রকল্প 

অশফনসর সাংশলিষষ্ট কম তকর্তার শেকে পািানবে। পরীক্ষার শেনের কমপনক্ষ ১ শেে পূনব ত বশহঃ-পশরক্ষক প্রকল্প অশফনসর সাংশলিষষ্ট কম তকর্তার 

শেকে হনর্ স্ব-িরীনর অর্বা অেনুমাশের্ বযক্তি দ্বারা পরীক্ষার খার্া ও প্রশ্নপে স্বাক্ষর শেনয় গ্রহণ করনবে এবাং পরীক্ষা সাংক্রান্ত শবষনয়র 

সকল করণীয় বুনে শেনবে। টকােক্রনমই পরীক্ষার শেে প্রশ্নপরে বা পরীক্ষার খার্া সাংগ্রহ করা  ানব ো। র্িীয় পরীক্ষার পর ৩ শেনের মনধয 

খার্া মূলযায়ে করনবে, বযবহাশরক ও টমৌশখক পরীক্ষার োম্বার সাংগ্রহ করনবে এবাং মূলকশপ প্রকল্প অশফনস স্ব-িরীনর জমা শেনবে। প্রকল্প 

অশফস উি েম্বরপে অেুনমােে পূব তক ওনয়ব টপােতানল আপনলাে করার জেয প্রনয়াজেীয় পেনক্ষপ গ্রহণ করনবে। 
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সম্মানী  প্রপ্রশিক্ষণার্থী মার্থাশপছ  শহর্সর্ব  

 

 

 

 

 

 

 

প্রশিক্ষর্কি দাশয়ত্বসমূহঃ 

ক)  োেোেীনের প্রশর্শেনের উপশস্থশর্ শেনবে এবাং র্া সাংরক্ষণ করনবে। শেে টিনষ টফাকাল পাস তেনক সরবরাহ করনবে এবাং 

টফাকাল পাস তে বা টেো এশি অপানরের র্া ওনয়বসাইনে আপনলাে করনবে। 

খ)  সরবরাহকৃর্ টকাস ত কনন্টন্ট অে ুায়ী ক্লাি শেনবে। প্রশর্টে ক্লানির টলকচার বাাংলায় শলশখর্ আকানর সাংগ্রহ করনবে এবাং 

টফাকাল পাস তনের শেকে জমা শেনবে। 

ি)  বযবহাশরক ক্লানির জেয শবস্তাশরর্ জব িীে তর্রী করনবে। 

ঘ)  টকাস ত কনন্টন্ট িীনে উনেশখর্ শসশেউল অেু ায়ী মধযবর্ী-এনসসনমন্ট/পরীক্ষা শেনবে । 

ঙ) প্রশর্শেনের হাক্তজরা খার্ায় প্রধাে প্রশিক্ষক ও সহকারী প্রশিক্ষকদ্বয় স্বাক্ষর করনবে। 

চ)  হাক্তজরা িীে, বযাচ িীে ইর্যাশে শেনজর কানে রাখনবে এবাং  র্া র্োনব পূরণ করনবে এবাং টকাস ত টিনষ টেো এশি অপানরের 

সাংশলিষণ্ট টেো শসনিম আপ করনবে এবাং হারেত কশপ টেো চূড়ান্ত পরীক্ষার শেে পশরক্ষকনক সরবরাহ করনবে। 

অনুর্মাশদত ফকাস ে সমূহঃ 

 ফান্ডানমন্টাল অফ ইয়াে ত মযােুফযাকচাশরাং 

 শরাং টেম: টবশসক এযন্ড টেকশেকস 

 উইশোং ফান্ডানমন্টাল 

 টবশসক ওনেে োকচার 

 ওয়াশকত উইর্ উইশোং কযাে 

 শপ্রপাইোশর টপ্রানসস ইে উইশোং 

 ফান্ডানমন্টাল অব োইাং 

 ফান্ডানমন্টাল অব শপ্রশন্টাং 

 টকায়াশলটে মযানেজনমন্ট ইে োইাং এন্ড শপ্রশন্টাং 

 সুইাং টবশসক এন্ড সুইাং টমশিেস 

 ইয়ার্ ন ম্যার্ুফ্যাকচার িং টেকনর্ালজি 

 উইর িং টেকনর্ালজি 

 এ্যানে াল ম্ানচনন্ডাইজিিং 

 

 

-- X -- 

টক্ষে ৮০ ঘন্টা ১৬০ ঘন্টা 

প্রধাে প্রশিক্ষক ১,১৩১/- ২,২৬২/- 

সহকারী প্রশিক্ষক (জে প্রশর্) ৪২৭/- ৮৫৪/- 

প্রশিক্ষাণীনের বৃশি ৩,০০০/- ৪,৫০০/- 

সাংশলিষষ্ট আেযন্তরীে পরীক্ষক ৩০০/- ৩০০/- 

সাংশলিষষ্ট বশহরাির্ পরীক্ষক ৩০০/- ৩০০/- 

টফাকাল পারসে ২০০/- ২০০/- 

োো এশি ৩০/- ৩০/- 


